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นักวิชาการไทย ค้นพบพืชวงศ์ขิง 8 ชนิดใหม่ของโลก
และรายงานครั้งแรกในไทยอีก 1 ชนิด บ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย

นาโนเทค สวทช. ส่งมอบหน้ากากอนามัย n-Breeze ให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้อน

เยาวชนไทยเจ๋ง คว้า 6 รางวัล บนเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก

BearconCAM กล้องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ ตัวช่วยคัดกรองผู้เสี่ยงโควิด-19  
ทุกสถานการณ์ 

‘จุรินทร์’ ลงพื้นที่ตรวจ รพ. สนามบ้านวิทย์ฯ 224 เตียง รองรับผู้ป่วยพิการ 
ติด โควิด-19 พร้อมเปิดบริการ 1 มิ.ย. 64

สวทช. จัดกิจกรรม “STEM in action: 5 Important Industries for  
developing EEC-STEM curriculum” หวังช่วยเพิ่มศักยภาพครูในพื้นที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก

สวทช. เสริมแกร่งเยาวชนรุ่นใหม่ สร้างการเรียนรู้ พร้อมรับมือโควิด-19

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ตรวจเยี่ยม รพ.สนามบ้านวิทย์ฯ เพื่อคนพิการ 
ที่ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมเปิดบริการ 1 มิ.ย. 64

ในเล่ม   Insight
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บทความ Article

สวทช. ร่วมกับองค์กรสำารวจอวกาศญี่ปุ่น พร้อมหน่วยงานพันธมิตรเปิดตัว
โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อวกาศ ชิงแชมป์ประเทศไทย
ค้นหาสุดยอดทีมเยาวชนไทย ส่งโปรแกรมประมวลผลบนสถานีอวกาศนานาชาติ

เนคเทค สวทช. ประกาศผลการประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story  
Creator Challenge 2020”

นาโนเทค สวทช.- มหิดลร่วมทดสอบประสิทธิภาพออร์แกนิคซิงค์ไอออนฆ่าเชื้อ
โรคนาน 24 ชม.พร้อมจับมือยูนิซิล กรุ๊ป ส่งมอบสารฆ่าเชื้อให้ รพ.เวชศาสตร์
เขตร้อน

สวทช. มอบหน้ากากอนามัยเซฟีพลัส (Safie plus) จำานวน 25,000 ชิ้น ให้ทีมแพทย์  
พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19

สวทช. หนุนสตาร์ทอัพ Herbs Starter พัฒนาแพลตฟอร์ม ตลาดสินค้าชุมชน
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น GI OTOP Organic รายแรกของไทย

Mutrack Dispatcher แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพ “งานเวรเปล”  
ในโรงพยาบาล ฝีมือสตาร์ทอัพคนไทยภายใต้การสนับสนุนจาก สวทช. ช่วยบ่ม
เพาะธุรกิจต่อยอดสู่สากล

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ "อินทผลัม" ช่วยเกษตรกร 
ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

เอ็มเทค สวทช. ส่ง ‘เปลความดันลบ’ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด ช่วยบุคลากร
ทางการแพทย์เพิ่มอีก 3 ชุด พร้อมมอบ รถส่งของ ‘อารี’ ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ 
ในโรงพยาบาล
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การค้นพบพืชวงศ์ขิง 8 ชนิดใหม่ของโลก
กับการต่อยอดสู่ ‘โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี’ 
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5	พ.ค.	64	แถลงข่าวออนไลน์:	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	โดย	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.) ร่วมกับ องค์กรสำารวจอวกาศญี่ปุ่น	หรือแจ็กซา	(Japan	Aerospace	Exploration	Agency:	JAXA) และ 
หน่วยงานพันธมิตร แถลงข่าวออนไลน์เปิดตัว “โครงการแข่งขัน	The	2nd	Kibo	Robot	Programming	Challenge” ซึ่งได้จัดแข่งขันขึ้น
เป็นปีที่ 2 เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในทุกระดับชั้นการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการแข่งขัน มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ศกัยภาพเยาวชนไทยในดา้นสะเตม็ เพือ่เตรียมความพร้อมทรัพยากรบคุคลรองรับนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมอวกาศของประเทศไทย
ในอนาคต โดยทีมชนะเลิศจะได้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชียทางออนไลน์ร่วมกับเยาวชนจากต่างประเทศในเดือนกันยายน 2564  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/kibo-robot-programming-challenge/

สวทช. ร่วมกับองค์กรสำ รวจอวกาศญี่ปุ่น
พร้อมหน่วยงานพันธมิตรเปิดตัวโครงการแข่งขันเขียนโปรแกรม

ควบคุมหุ่นยนต์อวกาศ ชิงแชมป์ประเทศไทยค้นหาสุดยอดทีมเยาวชนไทย
ส่งโปรแกรมประมวลผลบนสถานีอวกาศนานาชาติ
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เนคเทค สวทช. ประกาศผลการประกวดเรื่องเล่า 
“NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”

6	พ.ค.	64	:-	โครงการประกวดเร่ืองเลา่	“NAVANURAK	Story	Creator	Challenge	2020” ณ สถาบนัไทยเบิง้โคกสลงุเพือ่การพฒันา จงัหวัด
ลพบุรี เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล โดยนำาเสนอเรื่องราว เรื่องเล่า ความประทับใจในความงดงาม
ของวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ สะท้อนความรู้สึกที่มี ผ่านคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ 
โดยเลา่เร่ืองผา่นเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมแข่งขันกบัเจา้ของวฒันธรรมในชุมชน เปน็เร่ืองราวทีม่พีลงัผา่นแพลตฟอร์มนวนุรักษ ์โดย เนคเทค-สวทช. 
และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ สำาหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการฯ รับเงิน
รางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “ขอบคุณ	ณ	โคกสลุง” ทีม “BLACK	LIGHT” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
สมาชิกในทีมประกอบด้วยนางสาวเมธินี ศรีบุญเรือง นายต้นตะวัน สุวรรณศรี นายอาทิตย์ กันธิมา และนายภัทร์นิธิ กาใจ
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/navanurak-story/
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นาโนเทค สวทช.- มหิดลร่วมทดสอบประสิทธิภาพ
ออร์แกนิคซิงค์ไอออนฆ่าเชื้อโรคนาน 24 ช.ม.

พร้อมจับมือยูนิซิล กรุ๊ป
ส่งมอบสารฆ่าเชื้อให้ รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน

12	พ.ค.	64	กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นำาเสนอผลการทดสอบ 
การคงประสทิธิภาพสารฆา่เชือ้ไวรัส-แบคทเีรียจากออร์แกนิคซงิคไ์อออน หลงัฉดีพน่ลงบนพืน้ผวิยาวนาน 24 ช่ัวโมง ตวัช่วยเสริมความเช่ือมัน่ 
ด้านความปลอดภัย ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ ลดต้นทุนการใช้สารฆ่าเช้ือสำาหรับอาคารสถานที่ ตอบความต้องการยุควิกฤตโรคระบาด  
พร้อมจับมือบริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำากัด ส่งมอบสารฆ่าเชื้อไวรัส-แบคทีเรียให้กับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/covid-19/
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สวทช. มอบหน้ากากอนามัยเซฟีพลัส (Safie plus)
จำ นวน 25,000 ชิ้น ให้ทีมแพทย์ พยาบาล

และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19

12	พ.ค	64	ณ	บริเวณโถง	ชั้น	1	อาคารราชนครินทร์	คณะแพทยศาสตร์	มช.:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบหน้ากากอนามัยเซฟีพลัส (Safie plus) จำานวน 25,000 ชิ้น 
ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
มช. โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้รับมอบ 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/safie-plus-2/
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สวทช. หนุนสตาร์ทอัพ Herbs Starter
พัฒนาแพลตฟอร์ม ตลาดสินค้าชุมชนเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

GI OTOP Organic รายแรกของไทย

แพลตฟอร์มพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมตลาดสินค้าเพื่อชุมชน	 ภายใต้ช่ือ “Herbs	Starter” ผลงานหน่ึงในสตาร์ทอัพที่เข้าร่วม
โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 2563 หรือ SUCCESS 2020 ดำาเนินงานโดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้าง 
รายได้ให้กับชุมชนด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น GI OTOP Organic รายแรกของไทย พัฒนาต่อยอดให้เกษตรกร
ขับเคลื่อนธุรกิจได้เอง พร้อมเช่ือมโยงลูกค้าให้เข้าถึงชุมชน และสามารถนำาองค์ความรู้กลับไปสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/herbsstarter-success/



7มิถุนายน 2564  •

มิถุนายน 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3

บริษัทสตาร์ทอัพไทยประสบความสำาเร็จพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการเวรเปลในโรงพยาบาล Mutrack Dispatcher รับส่งผู้ป่วยทันใจ 
ปลอดภัยต่อบุคลาการทางการแพทย์ในยุคโควิด-19 ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช.ผ่านโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี โดยศูนย์พัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ช่วยต่อยอดธุรกิจจนนำาไปสู่การใช้งานจริงในโรงพยาบาล ล่าสุดบริษัทเครือข่ายไร้สายระดับโลก 
ดึงร่วมเป็นพันธมิตรเตรียมพัฒนาธุรกิจสู่นานาชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mutrack-dispatcher/

Mutrack Dispatcher
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพ “งานเวรเปล” ในโรงพยาบาล

ฝีมือสตาร์ทอัพคนไทยภายใต้การสนับสนุนจาก สวทช.
ช่วยบ่มเพาะธุรกิจต่อยอดสู่สากล
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ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ "อินทผลัม"
ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มรายได้

นักวจิยั ไบโอเทค-สวทช. ใช้ไบโอรีแอคเตอร์เพาะเลีย้งเน้ือเยือ่ตน้อนิทผลมัพนัธุบ์าฮีเชิงการค้าสำาเร็จเปน็คร้ังแรกในประเทศไทย แก้ปญัหา
เกษตรกรเสี่ยงปลูกอินทผลัมเพาะเมล็ดแล้วไม่ได้คุณภาพของผลผลิตตามต้องการ ช่วยลดการนำาเข้าต้นกล้าอินทผลัมเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
จากต่างประเทศ ตั้งเป้าขยายผลเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ หวังช่วยผู้ประกอบการสร้างรายได้และกระจายโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/date-bioreactor/
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20	พ.ค.	64	โถงช้ัน	1	อาคาร	สวทช.	(โยธี)	กทม.	:	กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) โดยศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำาโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำานวยการ 
เอ็มเทค สวทช. นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. พร้อมด้วยทีมวิจัยเอ็มเทค ได้แก่ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ 
และ ดร.ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ ร่วมกันส่งมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง: เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 จำานวน 3 ชุด และ 
รถส่งของบังคับทางไกล “อารี” เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สำาหรับใช้ขนส่งสัมภาระให้ผู้ป่วยโควิด-19 จำานวน 1 ชุด ให้แก่โรงพยาบาล
และโรงพยาบาลสนาม สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mtec-pete/

เอ็มเทค สวทช. ส่ง ‘เปลความดันลบ’
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดช่วยบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มอีก 3 ชุด
พร้อมมอบ รถส่งของ ‘อารี’ ลดเสี่ยงแพร่เชื้อในโรงพยาบาล
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21	 พ.ค.	 64:	 รศ.ดร.สุรพล	 แสนสุข	 นักวิจัยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 และ	 ผศ.ดร.ปิยะพร	 แสนสุข	 นักวิจัยภาควิชาชีววิทยา	 
คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เปิดเผยว่า ได้รับทุนวิจัยจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) เพือ่ดำาเนินโครงการองคค์วามรู้พืน้ฐานโครโมโซมของพชืวงศขิ์งในประเทศไทย  
โดยในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาได้สำารวจและเก็บข้อมูลพืชวงศ์ขิงในประเทศไทย เพื่อนำาตัวอย่างพืชมาศึกษาโครโมโซม และได้ตรวจสอบ 
ลักษณะพืชเพื่อจำาแนกพืชให้ได้ ช่ือวิทยาศาสตร์พืชแต่ละชนิด แบ่งเป็นสกุลขมิ้นหรือสกุลกระเจียว (Curcuma) 6 ชนิด  
และสกุลเปราะ (Kaempferia) 2 ชนิด มีลกัษณะพชืทีแ่ตกตา่งและไมต่รงกบัพชืชนิดอืน่ๆ ถอืพชืชนดิใหมข่องโลก โดยผูว้จิยัต้ังชือ่วทิยาศาสตร์พชื 
ตามกฎเกณฑ์การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช และได้ตีพิมพ์ในวารสาร Biodiversitas เรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/curcuma-kaempferia/

นักวิชาการไทย ค้นพบพืชวงศ์ขิง 8 ชนิดใหม่ของโลก
และรายงานครั้งแรกในไทยอีก 1 ชนิด

บ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย
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22	 พ.ค.	 64	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)  
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำาโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
พร้อมด้วย ดร.วรล อินทะสันตา ผู้อำานวยการกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน นาโนเทค นำาหน้ากากอนามัย n-Breeze จำานวน  
3,500 ชิ้น โดยแบ่งออกเป็น หน้ากากอนามัย n-Breeze M02 จำานวน 1,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย n-Breeze M03 จำานวน 2,500 ชิ้น  
ให้แก่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมี ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
รศ.ดร.พรสวรรค ์เหลอืงวฒุวิงษ ์หวัหน้าภาควิชาจลุชีววทิยาและอมิมวิโนโลย ีเปน็ผูรั้บมอบ ณ อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้อน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/n-breeze-2/

นาโนเทค สวทช. ส่งมอบหน้ากากอนามัย n-Breeze 
ให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
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22	พ.ค	64	:	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนไทยคว้า 6 รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมระดับโลก 
Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF 2021) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2564 
โดยมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กว่า 1,834 คน จาก 64 ประเทศ รวมถึง 49 มลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/regeneron-isef-2021/

เยาวชนไทยเจ๋ง คว้า 6 รางวัล
บนเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก
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หน่ึงในผู้ประกอบการด้าน IoT platform เปิดตัวนวัตกรรม “BearconCAM” กล้องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะแบบไร้สัมผัส เพื่อคัดกรอง 
โรคโควิด-19 ที่สามารถขยายกลุ่มสู่งานอีเว้นท์ระดับจังหวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี หรือ SUCCESS  
โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสร้างรากฐานให้ผู้บริหารกิจการ  
ผู้ประกอบการธุรกิจ เจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี และกลุ่มสตาร์ทอัพ (Startup) ให้สามารถเติบโตและขยายฐานลูกค้าได้อย่างมั่นคง  
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ การบ่มเพาะ และหนุนเสริมกลไกการสนับสนุนต่างๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/success_bearconcam/

BearconCAM กล้องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ
ตัวช่วยคัดกรองผู้เสี่ยงโควิด-19 ทุกสถานการณ์
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26	พ.ค.	64	นายจุรินทร์	ลักษณวิศิษฏ์	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ซึ่งบูรณาการการทำางาน 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  
ในการบริหารจดัการเพือ่ใหบ้ริการผูป้ว่ยพกิารทีอ่ายรุะหว่าง 15-65 ป ีทีไ่ดรั้บเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทัง้นีจ้ะเปดิใหบ้ริการอยา่งเปน็ทางการ
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ
สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ในฐานะเจา้ของพืน้ที ่และผูบ้ริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมลงพืน้ที ่ 
ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/covid-19-26052564/

‘จุรินทร์’ ลงพื้นที่ตรวจ รพ. สนามบ้านวิทย์ฯ 224 เตียง
รองรับผู้ป่วยพิการติดโควิด-19 พร้อมเปิดบริการ 1 มิ.ย. 64
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27	พ.ค.	64	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)		
โดย ฝา่ยวชิาการหลกัสตูร และสือ่การเรียนรู้ ไดจ้ดักจิกรรมออนไลน์พฒันาศักยภาพครูในกจิกรรม“STEM in action: 5 Important Industries 
for developing EEC-STEM curriculum” ผา่นโครงการสง่เสริมการเรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีใหก้บัโรงเรียนในพืน้ทีเ่ขตพฒันา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งมีครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทาง Zoom Webinar กว่า 160 คน เพื่อเข้า 
รับฟงัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางหลากสาขา ทัง้นักวทิยาศาสตร์ วศิวกร นักวชิาการ ผูป้ระกอบการชัน้นำาของประเทศมาใหค้วามรู้ สาระสำาคญั 
เกีย่วกับอตุสาหกรรมทีน่่าสนใจของประเทศเช่ือมโยงตอ่ยอดกจิกรรมเพือ่ใหค้รูสามารถจดัการเรียนการสอนในช้ันเรียนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/stem-in-action/

สวทช. จัดกิจกรรม “STEM in action: 5 Important
Industries for developing EEC-STEM curriculum”
หวังช่วยเพิ่มศักยภาพครูในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
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เมื่อเร็วๆน้ี	 ฝ่ายวิชาการ	 หลักสูตร	 และสื่อการเรียนรู้	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดกิจกรรมออนไลน์พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ใน "Fun	Science	Buffet	
ตอน	 เร่ืองน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19	 และการป้องกัน”	 ทาง Zoom Webinar เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเช้ือไวรัสโคโรนาที่กำาลังระบาดทั่วโลก  
รวมถงึแบง่ปนัประสบการณ์ในการรับมือไวรัสโคโรนาจากวทิยากรทีม่คีวามรู้ความเชีย่วชาญพร้อมประสบการณ์ตรงในดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/fun_science_buffet_covid-19/

สวทช. เสริมแกร่งเยาวชนรุ่นใหม่
สร้างการเรียนรู้ พร้อมรับมือโควิด-19
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31	พ.ค.	64	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี	:	คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำาโดย นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย  
นายสว่าง ศรีสม นางอาทิชา นราวรวัชร นางสาวเครือวัลย์ เที่ยงธรรม และนางสาวพิมพ์ปญา อติสิราวัชร์ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามบ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำานวยการ
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. และนางสาว
วันทนีย ์พนัธชาต ิผูอ้ำานวยการฝา่ยอาวโุส ศนูยว์จิยัเทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกและเคร่ืองมอืแพทย ์(A-MED) ในฐานะอนุกรรมาธิการ 
ให้การต้อนรับ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-31052564/

กมธ. การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา
ตรวจเยี่ยม รพ. สนามบ้านวิทย์ฯ  เพื่อคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19 

พร้อมเปิดบริการ 1 มิ.ย. 64
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เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

การค้นพบพืชวงศ์ขิง 8 ชนิดใหม่ของโลก
กับการต่อยอดสู่ ‘โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี’ 

 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพ และมี

อาณาเขตติดต่อกับชายฝั่งไปถึงภูเขา ล่าสุดมีการค้นพบพืชวงศ์ขิง  

8 ชนิดใหมข่องโลก ซึง่เปน็สิง่ทีแ่สดงถงึความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศไทยไดอ้ยา่งชัดเจน ทว่าจะมีการอนรัุกษแ์ละใช้ประโยชน์

จากพืชวงศ์ขิง โดยเร่ิมพัฒนาจากเศรษฐกิจฐานราก ตามโมเดล

เศรษฐกิจบีซีจีได้อย่างไร เป็นที่มาของการตั้งวงเสวนา “การค้นพบ

พืชวงศ์ขิง	8	ชนิดใหม่ของโลก	กับการต่อยอดการใช้ประโยชน์ตาม

แนวทางโมเดลเศรษฐกิจBCG” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหาแนวทาง

การพฒันารว่มกนั โดยมนีางรงัสมิา ตณัฑเลขา ผู้อำานวยการอาวโุส

โปรแกรมการบริหารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้

ประโยชน์ สวทช. ดำาเนินรายการ
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 ศ.ดร.สนิท อกัษรแก้ว ประธานอนกุรรมการขับเคลือ่นการพฒันา

โมเดลเศรษฐกิจ BCG ความหลากหลายทางชีวภาพ อธิบายว่า  

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย กับการค้นพบ

พืชวงศ์ขิงครั้งนี้ทำาให้เห็นประโยชน์มากๆ ว่าหากมีการค้นพบชนิด

ใหม่ๆ  เพิม่เตมิจะทำาใหเ้กดิการอนรัุกษแ์ละใช้ประโยชน์ ซึง่จะสร้าง

รายไดท้างเศรษฐกจิใหก้บัประเทศไทย ตวัอยา่งเช่น ทุง่ดอกกระเจยีว

รศ.ดร.สุรพล แสนสุข

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว

ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

จากต้นปทุมมา ซึ่งมีดอกสวยงามคงทนและเป็นพืชในวงศ์ขิง  

เป็นทั้งไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ 

โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  

ใหก้ารสนบัสนุนกบัการขับเคลือ่นโมเดลเศรษฐกจิบซีจี ีตามทีรั่ฐบาล 

ได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้ว 
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 ชนิดที่สอง	 ‘กระเจียวรังสิมา’ หรือ บุษราคัม ลักษณะเด่น  

ใบประดับมีสีเขียวอ่อน สีชมพูอ่อน ดอกสีเหลือง แหล่งที่พบ คือ 

นครสวรรค์ สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา 

ประโยชน์ที่ใช้สามารถนำาไปเป็นไม้มงคลและปลูกเป็นไม้ประดับ

 ชนิดแรก ‘ขมิน้น้อย’ ทรงตน้เลก็ ลกัษณะเดน่มกีบีปากสขีาวและ

มีสีเหลืองเข้มตรงกลาง แหล่งที่พบ คือ จ.นครนายก ประโยชน์ที่ใช้

สามารถนำาไปเป็นไม้มงคลและไม้ประดับปลูกได้ทั่วประเทศไทย  

 การค้นพบทั้ง 8 ชนิดใหม่ของโลกคร้ังน้ี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้ทุนวิจัย แก่  

รศ.ดร.สุรพล	แสนสุข	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และคณะวิจัย เพื่อทำาการศึกษาและสำารวจพืชวงศ์ขิงในระดับโครโมโซม ซึ่งมีบางชนิด

ที่เก็บตัวอย่างมาแล้วไม่ตรงกับชนิดอื่นๆ ที่มีอยู่ในโลกและได้มีการตีพิมพ์ในวารสาร Biodiversitas เป็นที่ยอมรับทั้ง 8 ชนิดใหม่ของโลก 

 รศ.ดร.	สุรพล เปิดเผยว่า ด้วยพืชวงศ์ขิงมีลักษณะท่ีโดดเด่น มีศูนย์กลางการกระจายพันธ์ุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงท่ัวโลกมีพืชวงศ์ขิง 

57 สกุล 1,600 ชนิด และในประเทศไทยมีความหลากหลายมากถึง 26 สกุล 300 ชนิด โดย 8 ชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบ ประกอบด้วย 

	 ชนิดที่สาม	 ‘ขมิ้นพวงเพ็ญ’ ลักษณะเด่นคือ เหง้าจะเลื้อย  

กลีบปากมีสีม่วงอ่อนเป็นแฉกขีดเหลือง แหล่งที่พบ คือ จ.ราชบุรี 

ปลูกเป็นไม้ประดับไม้มงคล 

ชนิดที่สี่	 ‘กระเจียวจรัญ’ ลักษณะเด่นคือ กลีบปากปลายสีม่วง 

อมชมพู โคนขาวขนาบด้วยจุดม่วงทั้งสองด้านคล้ายก้างปลา แหล่ง 

ที่พบ คือ จ.ลพบุรี ปลูกเป็นไม้ประดับไม้มงคล ปลูกได้ทั่ว

ประเทศไทย 
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ชนิดที่ห้า	 ‘พญาว่าน’ เป็นชนิดที่ใช้กันเป็นสมุนไพรพื้นเมืองอย่าง

แพร่หลาย ลักษณะเด่นคือ กาบใบสีแดงเข้ม ร่องกลางใบแดง  

ช่อดอกเกิดกลางกลุม่ใบ แหลง่ทีพ่บ คอื จ.นครนายก เปน็พชืแกผ้ด

ผื่นคัน โรคผิวหนัง แก้พิษ 

ชนิดที่หก	‘กระเจียวม่วง’ ลักษณะเด่นคือ ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบมี

ขนทั้งสองด้าน ใบประดับสีเขียว ดอกยื่นออกจากช่อดอก กลีบปาก

สีม่วง ปลายกลีบแฉกลึก มีสีเหลืองตั้งแต่ฐานตรงกลางจนเกือบสุด

ปลายแฉกทั้งสองข้าง แหล่งที่พบ คือ จ.ศรีสะเกษ นำามาเป็นผัก

ประกอบอาหารและปลูกประดับ 

ชนิดที่เจ็ด	 ‘นิลกาฬ’ อยู่ในสกุลเปราะ ลักษณะเด่นคือ ใบมีสี

ดำาสนิท ดอกสีม่วง แหล่งที่พบ คือ ภาคกลางของประเทศไทย  

ปลูกเป็นไม้ประดับและนำาใบอ่อนมารับประทานเป็นผักสดและเป็น

เครื่องเทศดับกลิ่นคาวได้

ชนิดที่แปด	 ‘ว่านกระชายดำาเทียม’ ลักษณะเด่นคือ มีใบเดียว  

ก้านช่อดอกสั้น ช่อดอกอัดแน่นตรงซอกใบ แหล่งที่พบ คือ  

ภาคเหนือของประเทศไทย พบมากบริเวณ จ.ตาก ปลูกเป็นไม้

ประดับไม้มงคล ใบอ่อนนำามารับประทานเป็นผักได้ 
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	 “นอกจากนีท้มีวจิยั	ยงัพบ	‘วา่นหวัน้อย’		แหลง่ทีพ่บ	คอื	แถบ	จ.อตุรดติถ	์ลกัษณะเดน่คอื	 

ช่อดอกอดัแน่นใกล้ๆ 	ผิวดนิ	ดอกมขีาวปนชมพอูอ่น	กลบีปากมแีถบสเีหลอืง		เปน็พชืทีเ่คยพบ 

ที่	สปป.	ลาว	และมีการรายงานครั้งแรกในประเทศไทย	(New	Record	in	Thailand)”

 สำาหรับการขยายพนัธุพ์ชืโดยใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยน้ัีน การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่ถอื

เป็นแนวทางที่ช่วยอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลอดโรคได้ดี

	 ผศ.ดร.ปิยะพร	แสนสุข	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ให้ข้อมูลว่า แต่เดิมคนทั่วไปอาจจะเข้าใจวิธีการเอาตาเหง้ามาขยายพันธุ์ซึ่งทำาได้ยาก โดย

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทำาได้ง่ายกว่าจาก 5 ส่วนของพืช ได้แก่ 1.ตาเหง้าแก่ และ

ตาเหง้าใหม่ๆ ที่มีเนื้อเยื่อเจริญเติบโต 2. หน่อย่อย 3. ใบอ่อน 4. การเพาะเลี้ยงจากช่อดอก 

และ 5. เพาะเลีย้งจากเมลด็ ซึง่วธิสีดุทา้ยน้ีจะยากกวา่วธีิอืน่ๆ ทัง้หมดสามาถนำามาฟอกฆา่

เชือ้ตามข้ันตอนการเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่และเลีย้งในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว เพือ่ใหพ้ชืแบง่

เซลล์เพิ่มจำานวนและเจริญเติบโต

	 “เมือ่เลีย้งไดเ้ตม็ทีแ่ลว้	จงึยา้ยออกจากหอ้งเพาะเลีย้งมาวางไวข้้างนอก	2-4	สปัดาห	์เพือ่

ใหพ้ชืปรับสภาพ	จากน้ันนำาไปลา้งอาหารออกใหห้มด	และมาปลกูในวสัดปุลกูทีแ่ตกตา่งกนั

ไปไวใ้นเรือนเพาะชำา	เมือ่อาย	ุ2	เดอืน	ตน้จะตัง้ตรงใบแผ่แบน	มกีารสร้างเหง้าตุม้และเจริญ

เตบิโตไดป้กตพิร้อมออกดอกได	้อยา่งไรกต็ามทมีวจิยัยงัมนัีกศกึษาสถาบนัวจิยัวลยัรุกขเวช	

ศกึษาการเจริญเตบิโตของพชืในหลอดทดลองและพชืจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ควบคู่กนัไป

ด้วย”

 ผศ.ดร.ปิยะพร แสนสุข

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ทั้งขมิ้นชันและไพล โดยมีการพัฒนาสูตรตำารับสมุนไพรในรูปแบบอิมัลเจลไพลขมิ้นชัน  

เพื่อเพิ่มการดูดซึมได้ดีข้ึน ไม่เหนียวเหนอะหนะและลดการเปรอะเปื้อนของสีเหลือง 

ในสมุนไพรไม่ให้เปื้อนเสื้อผ้าได้ดี อย่างไรก็ตามมองว่าการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มมูลค่าได้ 

แต่สิ่งสำาคัญไม่แพ้กันคือการสร้างสตอรี่ของการใช้พืชสมุนไพรด้วย 

 ดร.อุดม อัศวาภิรมย์

ผู้อำานวยการกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

Sweet	series	จากงานวิจัย	สวทช.

 ไม่เพียงเป็นไม้ดอกไม้ระดับที่มีความ

สวยงาม พืชวงศ์ขิงยังมีการต่อยอดโดยใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำาให้เกิดการ

วิจัยเพิ่มมูลค่าพืชวงศ์ขิงเพื่อใช้ประโยชน์

จากสารสำาคัญในพืช ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ    

	 ดร.อุดม	 อัศวาภิรมย์	 ผู้อำานวยการ 

กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน	 ศูนย์นาโน

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ ให้ข้อมูลว่า การเพาะ

ปลูกพืชสมุนไพรของประเทศไทยในระดับ

ตน้น้ำามมีากถึง 12,000 ครัวเรือน ทัง้น้ีการนำา

มาใชง้านมทีัง้การตากแหง้ การใช้ภมูปิญัญา 

และเป็นรูปแบบสารสกัดสมุนไพรนำาไปใช้

ในรูปแบบเครื่องดื่ม อาหารเสริม เรื่องการ

ขายในรูปแบบยาและอาหาร ซึ่งในปี 2562 

มีมูลค่า 5.2 หมื่นล้านบาท และมีมูลค่า 

ส่งออก 400 ล้านบาทต่อปี  สำาห รับ

ตัวอย่างของพืชกลุ่มขิง นาโนเทค สวทช.  

มี ก า ร ใ ช้ น า โ น เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ เ พิ่ ม 

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพร  

 อย่างไรก็ดีแนวทางที่ยั่งยืนของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ขิง ยังต้องอาศัย 

นักปรับปรุงพันธุ์ให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ  

	 นายลิขิต	 มณีสินธ์ุ ผู้เช่ียวชาญด้านการปรับปรุงพันธ์ุ ห้างหุ้นส่วนลัคกี้ซีดส์ อโกร  

กลา่วว่า ปจัจบุนัไม้ดอกวงศขิ์งมีการสง่ออกไปสูต่ลาดโลก โดยเฉพาะการปรับปรุงพนัธ์ุปทมุมา  

มีการส่งออกไปยังประเทศฮอลแลนด์ ญี่ปุ่น อิตาลี และอเมริกา ซึ่งตลาดยุโรปจะเป็นตลาด

ที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ประโยชน์จากดอกปทุมมา โดยจะเรียกชื่อทางการค้าว่า สยามทิวลิป (SIAM 

TULIP) ขายในรูปแบบไม้กระถางและไม้ตัดดอก มีหลากหลายพันธ์ุที่ขายอยู่ในตลาดยุโรป  

ในชุด (SIAM SERIES) ที่่มีลักษณะและสีดอกที่หลากหลาย ดังนั้นงานปรับปรุงพันธุ์ต้องทำา 

อย่างต่อเน่ือง เพราะในแต่ละปีบริษัทที่ทำาไม้กระถางหรือไม้ตัดดอกน้ันจะต้องมีสายพันธ์ุ

ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดทุกปี เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกพันธุ์ ดังนั้นการคัดพันธุ์ต่างๆ จึงเป็นงาน

ที่สำาคัญของนักปรับปรุงพันธุ์ที่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง
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นายลิขิต มณีสินธุ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์

ห้างหุ้นส่วนลัคกี้ซีดส์ อโกร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำาราญ-ห้วยเจริญ จ.อุดรธานี 

และมีการวางแผนขยายองค์ความรู้ในการปรับปรุงพันธ์ุให้กลุ่มเกษตรกรได้พัฒนาพันธ์ุ

ได้ด้วยตัวเองเพิ่มข้ึน รวมทั้งหาตลาดรองรับ ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชและ 

เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่เห็นคุณค่าของพืชวงศ์ขิง 

	 “เราทำางานวจิยัร่วมกบัหอ้งปฏบิตักิารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ของ	สวทช.	ในการผลติต้นพนัธ์ุ

ปทุมมาเพื่อให้เหมาะต่อการส่งไปยังต่างประเทศ	 และเหมาะต่อการใช้เป็นไม้กระถางและ

ไม้ประดับ	ซึ่งใช้เพียง	1	ต้นของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	ต่อ	1	กระถาง	แทนการใช้หัวพันธุ์ 

ถึง	3	หัวใน	1	กระถาง	ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดต่างประเทศทั้งนี้ปทุมมาแต่ละพันธุ์

จะสนองต่อการขยายพันธุ์แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แตกต่างกัน”	

 ศ.ดร.สนิท กล่าวทิ้งท้ายว่า เห็นแนวทางที่เป็นประโยชน์จากการเสวนาครั้งนี้อย่างมาก 

หากมีพืชที่ปลูกและขยายพันธ์ุได้ง่ายๆ อยากให้ชุมชนได้นำาไปขยายพันธ์ุปลูกในพื้นที่พืช

เศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี โดยเฉพาะด้าน Circular Economy  

ให้มีการนำาไปปลูกหมุนเวียนเพิ่มรายได้พัฒนาจากเศรษฐกิจฐานราก เกิดการอนุรักษ์ 

ในชุมชนพื้นที่น้ันๆ รวมทั้งให้มีการใช้ประโยชน์ในแง่ของ Biorefinery โดยอาจทำาเป็น 

งานวิจัยมุ่งเป้าในเชิงอุตสาหกรรมและสามารถนำาไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 

เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุ อธิบาย

ต่อว่า สวทช. ได้เห็นประโยชน์ของการ

ปรับปรุงพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ จึงร่วมกับ  

ห้างหุ้นส่วนลัคก้ีซีดส์ อโกร เพื่อปรับปรุง

พันธ์ุและสร้างนักปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา  

2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาพันธุ์ไม้

ดอกสกุลขมิ้นเพื่อการค้าพันธ์ุใหม่ เพื่อ

เข้าสู่ตลาดยุโรป และโครงการพัฒนา

นักปรับปรุงพันธ์ุไม้ดอกปทุมมารุ่นใหม่ 

เพื่อให้เกษตรกรที่มีประสบการณ์ที่ผลิต

ปทุมมาอยู่แล้วในจังหวัดเชียงใหม่ แต่

ไม่ เคยมีความรู้ด้านการปรับปรุงพัน ธ์ุ  

ได้มีโอกาสเรียนรู้การปรับปรุงพันธุ์ได้ด้วย

ตนเอง ซึ่งโครงการพัฒนาพันธุ์ปทุมมาได้มี

การขึ้นทะเบียนพันธ์ุกับกรมวิชาการเกษตร 

เพื่อมอบให้เป็นสาธารณชนประโยชน์แก่


